โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรูเ้ ชิงคุณธรรม
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ถนนจรัญสนิทวงศ์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ปรัชญาหลักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี คือ
พัฒนาภูมปิ ญั ญา บนพืน้ ฐานของคุณธรรม
“Intellectual Development on the Basis
of Morality” จากหลักปรัชญาดังกล่าวได้นำ�
ไปสู ่ ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ่ ง พั ฒ นาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
สามารถน�ำความรูม้ าใช้ในการคิดและการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ประเมินทางเลือก
และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้องโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม กริยามารยาท
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นไทย
เพื่อด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สุข โดยมีกระบวนการคือ มุง่ สร้างเด็กและ
เยาวชนที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการ
คุณธรรมและจริยธรรมในระบบการเรียน
การสอนปกติ และมีการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กับศูนย์สง่ เสริม
และพั ฒ นาพลั ง แผ่ น ดิ น เชิ ง คุ ณ ธรรม
(ศูนย์คุณธรรม) ส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพือ่
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการปลูกฝัง
คุณธรรมนั้นจะท�ำโดยการผ่านกระบวนการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ จ ริ ง
และสร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี ป รากฏให้ เ ห็ น
บนพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ “ตัวอย่างทีด่ มี คี า่
กว่าค�ำสอน”
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ก้าวย่าง 40 ปี โรงเรียนฤมลทิน ธนบุรี
โรงเรี ย นนฤมลทิ น ธนบุ รี เป็ น
โรงเรียนเอกชน ที่สังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เปิดท�ำการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 การก่อตัง้ โรงเรียนมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติตาม
ความเชื่อของคริสต์ศาสนานิกายโรมัน
คาทอลิก โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เกิดขึน้
ครั้งแรกในชื่อว่า นฤมลทิน ซึ่งมาจาก
พระนามของแม่พระองค์อปุ ถัมภ์ทางศาสนา
คริสต์ มีความหมายว่า ผูป้ ราศจากมลทิน
ในภาษาอังกฤษใช้คำ� เต็มว่า Our Lady of
Immaculate ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนฤมลทิน
ธนบุรี (พ.ศ. 2473-2544) คือ นายมสาร
วงศ์ภกั ดี ซึง่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Commerce จาก University of Ottawa ประเทศแคนาดา พ.ศ.
2494
เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งพระนคร ซอ
ยมิตตคาม ถนนสามเสนใน เขตดุสติ บน
พืน้ ที่ 200 ตารางวา จัดการเรียนการสอน
ชัน้ อนุบาลถึงชัน้ ประถม 7 เปิดสอนตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2506 มีครูทงั้ หมด 14 คน นักเรียน
450 คน โดยตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา
โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนจนท�ำให้เป็นที่รู้จัก และไว้วางใจของ
คนทัว่ ไปเป็นอย่างดี ต่อมาได้ขยายกิจการ
ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับและเพิ่มระดับการ
ศึกษาขึ้นไปถึงชั้นมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ.
2512 มีกอ่ สร้างโรงเรียนนฤมลทิน แห่งที่ 2
ขึ้นในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ถือเป็นต้นก�ำเนิด
ของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี บนเนือ้ ที่ 3
ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา จัดการศึกษาตัง้ แต่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
นักเรียนประมาณ 475 คน ครู 21 คน
อาคารเรียนที่เปิดใช้ในสมัยนั้นเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชัน้ 1 หลัง และโรง
อาหาร อีก 1 หลัง รองรับนักเรียน 990 คน
บริ ห ารงานโดยมี น ายมสาร วงศ์ ภั ก ดี

เป็ น ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าต และนางวั น ทนา
วงศ์ภักดี เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ พ.ศ.
2524 ได้มีการปรับปรุงขยายพื้นที่อาคาร
เรียนห้อง-เรียนให้มากขึน้ สามารถรองรับ
นักเรียนได้เพิม่ เป็น 1,395 คน ต่อมาในปี
พ.ศ. 2532 ได้ ท� ำ การก่ อ สร้ า งอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชัน้ แทนอาคารครึง่
ตึกครึ่งไม้ของอนุบาลเดิม และได้ปรับ
ขยายอั ต ราความจุ ก ารรั บ นั ก เรี ย นเป็ น
1,975 คน ในปี 2556 ปัจจุบันมีอาจารย์
มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
เส้ น ทางก้ า วสู ่ โ ครงการพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม เริม่ จากปิยวาจา
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านที่หลาก
หลาย กับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คณ
ุ ธรรม)
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มีการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียม
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 การสอนใน

ระดั บ อนุ บ าลเน้ น การเรี ย นรู ้ โ ดยผ่ า น
กระบวนการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สอด
แทรกวิชาการโดยอาศัยนวัตกรรมที่หลาก
หลาย เช่น Hi/Scope, Cooperative Art.
Project Approach เป็นต้น ส่วนในระดับ
ประถมศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เน้นการลงมือปฏิบัติ
วางพืน้ ฐานทีเ่ พียบพร้อมในด้านการเรียนรู้
และทักษะชีวติ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ก้าวสูก่ ารศึกษา
ต่อในชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรที่หลาก
หลายตามความต้องการของชุมชน ได้แก่
หลักสูตรสามัญ (Standard Programme)
และหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ (English
Programme) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า
หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme)
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต รส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นทุ ก คน เช่ น
คอมพิวเตอร์ ว่ายน�้ำ เทควันโด คียบ์ อร์ด
บัลเล่ต์ นาฏศิลป์ ศิลปะ เป็นต้น ผลผลิตที่
คาดหวังจากการจัดการเรียนการสอนตาม
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คื อ การผลิ ต
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นักเรียนที่เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อม
คุณธรรม ตามคติพจน์ที่โรงเรียนยึดถือ
เป็นแนวทางส�ำคัญนอกจากนีท้ างโรงเรียน
ยังมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นนักคณิตศาสตร์
ทีส่ ามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี เพือ่ การ
สือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยทางโรงเรียนมีการบูรณาการ
ในระบบการเรียนการสอนปกติเรื่อยมา
อี ก ทั้ ง ยั ง เน้ น กริ ย ามารยาทที่ เ รี ย บร้ อ ย
เหมาะสมกับความเป็นไทย เชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออก มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี รัก
การออกก�ำลังกาย รวมถึงมีสขุ ภาพอนามัย
และสุขนิสยั ทีด่ ี
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
โรงเรี ย นนฤมลทิ น ธนบุ รี ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุ ณ ธรรม (ศู น ย์ คุ ณ ธรรม) ส� ำ นั ก งาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) ทั้ ง นี้ เ กิ ด จากการชั ก ชวนของ
อาจารย์มนัส ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำให้รู้จัก
กับ ดร.สุวมิ ล ซึง่ ท�ำงานวิจยั ชือ่ “เร่งสร้าง
คุณลักษณะที่ดีในเยาวชนไทย” โรงเรียน
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นฤมลทิน ธนบุรี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
เก็บข้อมูล โดยจะมีนสิ ติ ปริญญาโทมาเก็บ
ข้อมูล ท�ำให้มีโอกาสในการพูดคุยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และมีการชักชวนให้
ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ซึง่ นับว่าเป็น
โอกาสดี เพราะโรงเรียนก�ำลังหาแนวทาง
การเชื่ อ มโยงการท� ำ งานกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกสูส่ งั คมทีก่ ว้างขึน้
หลังจากนั้นอาจารย์ตัวแทนจาก
โรงเรียนได้เข้าร่วมการประชุมทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มกี ารชักน�ำให้รจู้ กั กับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ในการประชุม
เพื่ อ ชี้ แ จงบทบาทหน้ า ที่ ข องโรงเรี ย น
หากเข้าร่วมโครงการวิจัยในการยกระดับ
คุณภาพเยาวชนไทย จึงท�ำให้ผู้บริหาร
โรงเรี ย นเกิ ด แรงบั น ดาลใจ และเห็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน จึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มุง่
เน้นการด�ำเนินโครงการคือ การปลูกฝัง
คุณธรรมผ่านกระบวนการปฏิบตั กิ จิ กรรมสู่
การเรียนรูจ้ ริง “การพัฒนาตนสูก่ ารพัฒนา
สังคม” ซึง่ มีจงั หวะก้าวดังต่อไปนี้
ก้าวแรก เริม่ จากการเรียนรู้ มีการ
จัดท�ำโครงการวิจัย เริ่มเสริมสร้างคุณลั ก ษณะของเยาวชนที่ พึ ง ประสงค์ ข อง

เยาวชนไทย ในชื่อโครงการ “เด็กดีศรี
นฤ.ธ” มีการท�ำกิจกรรมปิยวาจา เพือ่ แก้ไข
ปัญหาเด็กพูดไม่มีหางเสียง ติดการ์ตูน
ญีป่ นุ่ ติดหนังเกาหลี โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลัก ครูในโรงเรียนจึงได้รว่ มกัน
คิดกิจกรรมให้นักเรียนตั้งเป็นชมรม เด็ก
จะต้องรณรงค์กันเอง โดยให้เด็กเลือกครู
เป็นทีป่ รึกษา ส�ำหรับกิจกรรมทีท่ �ำ เด็กๆ
ก็จะร่วมกันคิด เช่น การเขียนบัตรค�ำ ซึง่
เป็นค�ำทีไ่ พเราะ ท�ำเป็นทีค่ นั่ หนังสือให้เด็ก
เดินแจกเด็กด้วยกัน หรือการท�ำละครเชิง
คุณธรรมมาน�ำเสนอในช่วงพักรับประทาน
อาหารกลางวัน
จากการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์
คุณธรรม ท�ำให้โรงเรียนได้รู้จักกับค�ำว่า
สมัชชา และ ปฏิญญา เกิดการเล็งเห็น
ความส�ำคัญของค�ำว่าคนดีมากกว่าคนเก่ง
ในช่วงแรกของการท�ำโครงการทางโรงเรียน
จะมีการติดตามประเมินผล และมีการ
สนับสนุนให้มพี เี่ ลีย้ ง ท�ำให้พบว่าโรงเรียน
สามารถท�ำงานร่วมกันได้ทั้งโรงเรียน มีผู้
ปกครองเป็นส่วนร่วม และได้รบั การยกย่อง
ให้เป็น 1 ใน 5 ของตัวอย่างทีด่ ี ในด้านการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียน และได้รับการ
สนั บ สนุ น จากศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก าร
มหาชน) ให้ครูในโรงเรียนเป็นตัวแทนเพือ่
ไปเรียนรู้ดูงานศึกษาแนวทางต่างๆ ที่มูล
นิธพิ ทุ ธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน จ�ำนวน 2 คน
ท�ำให้ทางโรงเรียนได้ทราบว่าแนวทางต่างๆ
นัน้ ไม่ตา่ งกันกับหลักค�ำสอนของคาทอลิก
จึงสามารถน�ำเรือ่ งทีไ่ ปเรียนรูม้ าปรับใช้ได้
หลายเรือ่ ง และได้จดั ให้เรียนรูก้ ารถอดองค์
ความรู้ และได้เป็นเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือ
ข่ายโรงเรียนคุณธรรมกับโรงเรียนประชา
นิเวศน์
หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ดำ� เนิน
โครงการนฤมลทินร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

น้อมน�ำคุณธรรมสู่ชีวิตที่พอเพียง และ
โครงการนฤมลทินร้อยดวงใจ ใฝ่กตัญญู
รูร้ กั สามัคคี สูว่ ถิ ไี ทย มีการด�ำเนินกิจกรรม
ที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ “ข้าวหมดจานหนู
ท�ำได้” มีวธิ กี ารคือ ให้นกั เรียนชัน้ ประถม
ศึ ก ษาปี ที่ 4 และนั ก เรี ย นที่ มี จิ ต อาสา
จั ด ท� ำ โครงการรณรงค์ ใ ห้ นั ก เรี ย นใน
โรงเรียนรับประทานอาหารให้หมดจาน
เป็นการสร้างวินยั ในการรับประทานอาหาร
ให้พอดี มีการใช้สัญลักษณ์การยกนิ้วมือ
นิว้ โป้งหมายถึงมาก ถ้าชูสองนิว้ นิว้ โป้งกับ
นิว้ ชีแ้ สดงว่าต้องการข้าวปานกลาง และถ้า
ชูนวิ้ ก้อยแสดงว่าต้องการข้าวน้อย และเมือ่
นักเรียนเลือกว่าต้องการข้าวเท่าใดแล้ว
ครูก็จะสอนว่า เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิด
ชอบสิ่งที่ตนเองเลือกให้ได้ คือต้องรับ
ประทานอาหารให้หมดจานเพือ่ ไม่ให้เหลือ
เศษอาหารทิง้ ในกิจกรรมนีไ้ ด้มกี ารบูรณา
การกับเนือ้ หาหลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์
มีการจดบันทึกสถิติจ�ำนวนปริมาณเศษ
อาหารที่ เ หลื อ ทุ ก วั น และมี ก ารท� ำ
แบบสอบถามว่ า เหตุ ใ ดจึ ง รั บ ประทาน
อาหารไม่หมด รวมถึงมีการให้รางวัลแก่
นักเรียนทีร่ บั ประทานอาหารหมด ซึง่ ถือว่า

เป็นการท�ำความดี มีการน�ำเศษอาหารมา
ท�ำเป็นปุย๋ ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ เด็กสามารถรับ
ผิดชอบการรับประทานอาหารของตนเองได้
ไม่เหลือเป็นเศษอาหาร เด็กทานอาหารได้
เยอะขึน้ และมีความสุขในการรับประทาน
อาหาร เป็นการสร้างความรับผิดชอบ
ความมีวินัยต่อตนเอง และเป็นการคิดถึง
ผูอ้ นื่ นอกจากนีย้ งั เป็นการลดจ�ำนวนปริมาณ
เศษอาหารจากวันละประมาณ 100 กิโลกรัม
ให้เหลือเพียง 20-30 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิต
อาสา เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในตัวผู้
เรียนให้มีจิตอ่อนโยนพร้อมแบ่งปันน�ำ้ ใจสู่
บุคคลผูด้ อ้ ยโอกาสกว่าในสังคม กิจกรรม
จิตอาสาถือเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียน
นฤมลทินธนบุรี มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ อาทิ
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ทงั้ ในและนอกโรงเรียน
โดยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่มีจิตอาสา ดูแลท�ำความสะอาด
บริ เ วณที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบตลอดปี ก าร
ศึกษา ท�ำให้สถานทีใ่ นโรงเรียนสะอาดน่า
อยู่ และสวยงาม นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 มีการออกไปพัฒนา
พืน้ ทีบ่ ริเวณวัดบางเสาธง โดยจัดเก็บกวาด

ท�ำความสะอาดบริเวณเขื่อนริมน�ำ้ หน้าวัด
ส่วนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ออกไปพัฒนาพื้นที่บริเวณลานวัด
บางเสาธง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
การยกระดั บ การท� ำ กิ จ กรรมใน
ล�ำดับต่อมาคือ การท�ำโครงการนฤมลทิน
สานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวอบอุน่ ตาม
แนวคิดวิถไี ทย และโครงการนฤมลทินพอ
เพียงเพือ่ พ่อ “บ่มเพาะคุณธรรมสูส่ งั คมไทย”
จากรูปธรรมของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ท�ำให้
โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยม
“รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์”
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทีส่ ร้าง
คนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่นปี 2552 ของมูลนิธธิ ารน�ำ้ ใจ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษา
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวอบอุ่นปี
2552 ของศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ครูในโรงเรียนยังได้รับการอบรม
และพัฒนาด้านต่างๆ จากการท�ำงานกับ
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เช่น
การท�ำเอกสารรายงานและการจัดการการ
เงินในโครงการ การบริหารจัดการโครงการ
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ส่วนของการท�ำกิจกรรมและการเงินต่างๆ
มี ก ระบวนการ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของเด็ ก
และสามารถต่อยอดไปในชัน้ เรียนต่อไปได้
เกิ ด กั ล ยาณมิ ต รเพิ่ ม ขึ้ น มี เ ครื อ ข่ า ย
โรงเรียนเพิม่ ขึน้
จากคุณธรรมพืน้ ฐานสูก่ ารพัฒนา
ยกระดั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
“Life Skills in 21st Century”
จากการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมพื้น
ฐานเริม่ จากการคิดดี พูดดี และมีความรับ
ผิดชอบ เพือ่ เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็น
เด็ ก รั ก ดี หรื อ รั ก ที่ จ ะเป็ น คนดี แ ละมี
คุณภาพให้นักเรียน “เก่ง ดี มีความสุข”
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) เมื่อเกิดรูปธรรมความ
ส�ำเร็จให้เห็นจากจากการได้รับรางวัลซึ่ง
เป็นก�ำลังใจให้ทางโรงเรียน ในช่วงปี พ.ศ.
2556 โรงเรียนจึงเกิดแนวคิดการพัฒนายก
ระดับ ต่อยอดการท�ำกิจกรรมร่วมกับศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรียนให้มที กั ษะ
การเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า “พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างศิษย์สู่ศตวรรษที่ 21” (Life
Skills in 21st Century) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ และวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ รับผิดขอบ พอเพียง
รักและรับใช้ให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา รวม
ทั้งการสร้างเครือข่ายพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ Life Skills in 21st
Century เป็นโดยการสร้างกระบวนการ
เรียนรูห้ รือการบ่มเพาะคุณธรรมจากความ
แก่นแท้ของความเข้าใจ (Head) เพื่อให้
เกิดการการยอมรับ (Heart) และน�ำไปสู่
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การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการสอนแบบ
Inductive Method ทีเ่ ริม่ จากการน�ำเสนอ
แบบ เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเอง และ
การผลิตความรู้รวบยอดในรูปแบบต่างๆ
ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่
ใช้ตวั ย่อว่า “LVR”
L : การพัฒนาองค์รวมเพือ่ เตรียม
ความพร้อมสูส่ งั คมแห่งปัญญา
v : การบ่มเพาะด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ
พอเพียง รักและรับใช้
R : การสร้างทักษะในด้านการ
ไตร่ตรอง (Reflection)
องค์ความรู้ที่ส�ำคัญในการสร้าง
ทักษะชีวติ ประกอบด้วย ทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะ
การจัดการกับอารมณ์ ทักษะการจัดการ
กับความเครียด และทักษะการเข้าใจผูอ้ นื่
ทั ก ษะการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั ก ษะการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคล
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวมีรปู แบบ
กระบวนการหลักๆ 3 ส่วนประกอบด้วย
1) การพัฒนาครูในโรงเรียน ทั้งการด้าน
การพั ฒ นาทั ก ษะเติ ม เต็ ม ความรู ้ การ
พัฒนาแผนการสอนแบบองค์รวม และการ
ค้นหาครูต้นแบบ “ Smart Teachers”
2) การพัฒนานักเรียน เน้นการจัดค่าย
กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก และมี ก าร
ยกย่องส่งเสริมนักเรียนต้นแบบ “Smart
Kids” 3) การขยายเครือข่ายสร้างแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ “ทักษะชีวิต” เพื่อ
ท�ำให้เกิดการเติมเติมความรู้ และการแลก
เปลีย่ นประสบการณ์สงู่ านสมัชชาคุณธรรม
ในล�ำดับต่อไป
จากกระบวนการต่ า งๆ ที่ ป รั บ
เปลี่ ย นจนสามารถกลายเป็ น วิ ถี ข อง

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เช่น กิจกรรมกิน
ข้าวหมดจาน ยิ้มไหว้พูดจาอ่อนหวาน
ไพเราะ หรือการท�ำกิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะชีวิตที่บูรณาการกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน กระบวนการพัฒนาเด็กของ
โรงเรี ย นมี ห ลากหลาย ประกอบกั บ
โรงเรี ย นมี เ ครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นเอกชนที่
เข้มแข็ง ดังนัน้ จึงมีการชักชวนให้โรงเรียน
เครื อ ข่ า ย จ� ำ นวน 7 โรงเรี ย น ได้ แ ก่
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนเศรษฐ
บุตรอุปถัมภ์ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
โรงเรี ย นอุ ด มวิ ท ยา โรงเรี ย นรุ จิ เ สรี
โรงเรียนจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาล
สุดารัตน์ ใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรม
ของแต่ละโรงเรียนในส่วนของการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและจากการลงมือปฏิบตั ิ
จริง รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการเรียนรูข้ องเด็ก
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของแหล่งเรียนรู้
การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม เพือ่
ปลูกฝัง คนดี เก่ง และมีความสุข
ปัจจัยความส�ำเร็จทีแ่ ท้จริงคือ เด็ก
และผูป้ กครอง ทัง้ คุณภาพในตัวเด็ก สิง่ ที่
เกิดขึ้นกับตัวเด็ก วิธีการคิดและวิธีการ
ปฏิบัติของเด็ก ทั้งหมดนี้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น ไม่ ว ่ า สมศ. มา
ประเมินภายใน หรือ สทศ. มาประเมิน
ภายนอกก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เด็กมี
ความกล้าที่จะตอบค�ำถาม กล้าที่จะคิด
กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม
ตามวัย มีระบบมีระเบียบมากขึน้ คิดเป็น
และสามารถบริหารจัดการได้มากขึน้ รูจ้ กั
ทีจ่ ะออกมาหน้าห้องและเป็นตัวแทนแสดง
ความคิดเห็นของห้องตนเอง ส�ำหรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ มีการเปิดรับ
ความคิดเห็นของคนอืน่ และยอมรับความ
คิดเห็นของเพือ่ นร่วมงานมากขึน้ เนือ่ งจาก

ผ่านกระบวนการการท�ำงานร่วมกัน มอง
เห็นสิง่ ดีๆ ความคิดดีๆ ของเด็กว่ามีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่างบางครัง้ ดี
กว่ า ความคิ ด ของครู อี ก ด้ ว ย ส� ำ หรั บ ผู ้
บริหาร หลังจากทีท่ �ำโครงการแล้วก็มกี าร
เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้แสดงความ
คิดเห็นและคิดค้นวิธีการท�ำงานมากขึ้น
แล้ว จึงวางบทบาทจากผู้ด�ำเนินโครงการ
มาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาแทน หลั ง จากที่ ไ ด้ ใ ห้
นโยบายการท�ำงานไปแล้ว คนท�ำงานก็มี
ความสุข เพราะยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนท�ำงาน ท่านอื่นๆ คุยกันแบบพี่ๆ
น้องๆ ซึง่ ก่อนหน้าทีจ่ ะมาท�ำโครงการร่วม
กับศูนย์คุณธรรม ครูที่โรงเรียนนั้นยังไม่มี
ความกล้ า แสดงออกเท่ า กั บ ปั จ จุ บั น นี้
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจที่สุดคือ
การสร้างวินัยในการรับประทานอาหารให้
พอดี โดยใช้สัญลักษณ์การยกนิ้วมือดัง
ความหมายที่กล่าวไปข้างต้น และเมื่อ
นักเรียนเลือกว่าต้องการข้าวเท่าใดแล้ว ครู
ก็จะสอนว่า เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ตนเองเลือกให้ได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ
เด็กสามารถรับผิดชอบการรับประทาน
อาหารของตนเองได้ ไม่เหลือเป็นเศษ
อาหาร รับประทานอาหารได้เยอะขึน้ และ

มีความสุขในการรับประทานทานอาหาร
ค� ำ แนะน� ำ ของทางโรงเรี ย นที่
ต้องการบอกให้พื้นที่อื่นๆ ท�ำงานให้เกิด
ความส�ำเร็จเหมือนกัน คือ อันดับแรกต้อง
ท�ำให้บคุ ลากรเกิดความเป็นหนึง่ เดียว มอง
เห็นเป้าหมายเดียวกัน ดูบริบทของตนเอง
ดู พื้ น ฐานของตนเองว่ า เป็ น อย่ า งไร
ต้องการแก้ปัญหาด้านไหน มีวิธีการที่จะ
ด�ำเนินการอย่างไร จากนัน้ จึงร่วมกันลงมือ
ท�ำงาน สรุปผล และปรับปรุงพัฒนางานไป
เรือ่ ยๆ
ครู : “การด�ำเนินโครงการต่างๆ
ผู้อ�ำนวยการจะเป็นคนให้หัวข้อในการท�ำ
กิจกรรม แต่ละกลุม่ กิจกรรมก็จะร่วมกันคิด
ว่าจะท�ำอย่างไร เช่น การพูดจาไม่สุภาพ
ก็ ช ่ ว ยกั น คิ ด ว่ า ค� ำ ไหนที่ ไ ม่ สุ ภ าพและ
เปลีย่ นเป็นค�ำสุภาพว่าอย่างไร และร่วมกัน
ณรงค์การใช้คำ� สุภาพในโรงเรียน พอคนทีท่ ำ�
คิดเอง กิจกรรมทีท่ ำ� ก็จะราบรืน่ แต่ถา้ หาก
ผู ้ บ ริ ห ารบั ง คั บ ก็ จ ะมี ส ะดุ ด เพราะคน
ท�ำงานจะต้องรอค�ำสัง่ ต่อ การให้โจทย์และไป
คิดวิธกี ารเองก็จะสามารถท�ำงานได้สบายใจ”
ครู : “ความส�ำเร็จทีเ่ ห็นได้ชดั จาก
การท�ำงานอย่างต่อเนื่องกับศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) คือ ผูป้ กครองนักเรียน

เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน เนือ่ งจากมีการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้โรงเรียนและผู้
ปกครองเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น
โรงเรียนเปิดกว้างรับผู้ปกครองมาให้ร่วม
ท�ำกิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้น กิจกรรมที่
ประสบความส�ำเร็จมากที่สุดที่ท�ำมาคือ
กิจกรรมครอบครัวอบอุน่ ”
ความภูมใิ จจากใจผูป้ กครอง

นายจุมพต วินยวรพล : ผมเป็น

ผู้ปกครองของ ด.ญ.มณธิรา วินยวรพล
น้องมน และนางสาวเมลานี วินยวรพล ซึง่
ทัง้ 2 คนเป็นศิษย์เก่าของทีน่ ี่ ตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่ทลี่ กู สาวทัง้ 2 คนของ
ผมได้รบั การศึกษาทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ ผมต้อง
ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหาร คุณครู
และบุคลากรทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่ให้
ความรู้ อบรมบ่มนิสยั ให้ลกู สาวทัง้ สองเป็น
คนดี มี ค วามรู ้ คู ่ คุ ณ ธรรมสมกั บ กั บ
เจตนารมณ์ของทางโรงเรียนลูกๆ ได้รับ
ความอบอุ่นจากสังคมในโรงเรียนรั้วฟ้าขาวได้รบั การดูแลจากทางโรงเรียนเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวที่ใหญ่
และอบอุ่นมากๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียน
ได้ ว างรากฐานทางการศึ ก ษาที่ มี ค วาม
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มัน่ คงมากให้กบั ลูกสาวทัง้ 2 ของผม ท�ำให้
ลู ก ๆ ได้ มี โ อกาสศึ ก ษาต่ อ ในระดั บชั้น
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนชั้นน�ำของประเทศ
สุดท้ายนีผ้ มและครอบครัวขอขอบพระคุณ
ทางโรงเรี ย นนฤมลทิ น ธนบุ รี คณะผู ้
บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกท่านอีก
ครั้ง แม้ว่าลูกสาวทั้ง 2 คนจะส�ำเร็จการ
ศึกษาจากที่นี่ไปแล้วก็ตาม แต่ผมและ
ครอบครัวก็จะจดจ�ำโรงเรียนนี้ตลอดไป
เนื่องจากเป็นความประทับใจซึ่งเกิดขึ้น
ตั้ ง แต่ วั น แรกที่ ไ ด้ เ ข้ า มา ถึ ง ตลอดจน
วันสุดท้ายทีล่ กู ๆ เรียนจบ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้
จะคงอยูใ่ นความทรงจ�ำของครอบครัววินย
วรพลตลอดไป”
คุณแม่เด็กหญิงพิมพิศา แตงมณี :

“ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจให้ลกู ได้เรียนทีโ่ รงเรียน
นฤมลทิน ธนบุรี ดิฉนั และครอบครัวได้ยนิ
ชื่อเสียงของโรงเรียนมานานจากค�ำบอก
เล่าของคนรอบข้าง รวมทัง้ ได้รบั ค�ำแนะน�ำ
จากคุณอาจิว๋ ซึง่ เป็นท่านอาจารย์ใหญ่ของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนว่า “โรงเรียนแห่งนี้
มีความเอาใจใส่ในด้านวิชาการควบคู่กับ
คุณธรรม” ถึงแม้วา่ จะเป็นโรงเรียนศาสนา
คริสต์ แต่ทางโรงเรียนก็ให้ความส�ำคัญกับ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาด้วย ด้วยเหตุผลนี้
จึงท�ำให้ดิฉันตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้เป็น
สถานศึกษาของลูกตลอดระยะเวลาที่น้อง
พิมเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ น้องพิมมี
ความรู้ความสามารถ และมีความรับผิด
ชอบในการเรียน รวมทัง้ หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบ
หมายจากทางบ้าน กิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ าง
โรงเรี ย นได้ จั ด ขึ้ น โดยเฉพาะกิ จ กรรม
บูรณาการ สามารถท�ำให้เด็กๆ น�ำความรู้
ไปใช้กับสังคมปัจจุบันได้ดี อีกทั้งคณะผู้
บริหาร และครูทกุ ท่านก็คอยดูแลเอาใจใส่
ให้คำ� ปรึกษาื และมีความเป็นกันเอง ดิฉนั
คิดว่าผูป้ กครองท่านอืน่ ก็มคี วามประทับใจ
เช่นเดียวกัน ถึงแม้ครูบางท่านอาจเข้มงวด
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แต่นนั้ ก็เพือ่ หวังให้นกั เรียนทุกคนมีระเบียบ
และมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ขอ
ชมเชยเจ้าหน้าทีท่ คี่ อยให้บริการทางจราจร
มีความตัง้ ใจในการท�ำงานมากค่ะ ยิม้ แย้ม
ตลอดเวลาแม้ ว ่ า จะเหนื่ อ ยสั ก แค่ ไ หน
สุ ด ท้ า ยต้ อ งขอกราบขอบพระคุ ณ คณะ
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านที่
คอยดูแลนักเรียนทุกคน ดิฉันหวังว่าทาง
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จะยังคงมุ่งมั่น
รั ก ษาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต
นักเรียนที่ดีสู่สังคมตลอดไป”
ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์คณ
ุ ธรรม
การบริ ห ารจั ด การ และวิ ธี ก าร
ท�ำงาน จะใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม มีการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการประชุมท�ำความเข้าใจกับคณะครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน
ก่อนที่จะมีการท�ำกิจกรรมต่างๆ ครูเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เกิดความส�ำเร็จ เนือ่ งจากได้มกี าร
ปรับความคิดให้ตรงกัน มีเป้าหมายเป้า
เดียวกันและเดินไปพร้อมๆ กัน มีการ
ประเมินการท�ำงานกันเป็นระยะในระหว่าง
คนท�ำงานด้วยกันเอง เพื่อหาปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
โรงเรียนดีมีคุณธรรมน�ำหน่วยงาน
ประสานใจ
ทางโรงเรียนได้รับการศนับสนุน
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ มากมาย อาทิ
เครือข่ายสนับสนุนและร่วมมือพัฒนาการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานเขต
บางกอกน้อย กองทัพเรือส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชนศูนย์คุณธรรม
(องค์ ก ารมหาชน) คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมสภาการ
ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิธาร

น�ำ้ ใจ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสือ่ การสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โรงพยาบาล
ศิรริ าช โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ปัญหาอุปสรรคทีม่ กั มาเยือน
ระหว่างทางในการท�ำงานทีผ่ า่ นมา
ปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึน้ โดยปัญหาใหญ่
คือ เรือ่ งของการไม่เคยท�ำ ไม่เคยรู้ ลองผิด
ลองถูกกัน แต่กส็ ามารถแก้ปญั หาได้ โดยผู้
บริหารได้นำ� วิทยากรมาให้ความรูใ้ นการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ เพิม่ พูนความรูแ้ ละมาช่วย
สร้างแรงบันดาลใจ ส�ำหรับปัญหาอีกเรือ่ ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกคือ ผู้ปกครองรู้สึก
ว่าการเขียนรายงานมีบอ่ ยเกินไป แต่มาใน
ระยะหลังก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีและได้
เรียนรูร้ ว่ มกันกับลูก ซึง่ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นก็สามารถผ่านพ้นไปได้จากการแก้ไข
ปัญหาที่พบในระหว่างทาง ส�ำหรับปัญหา
ด้านเอกสารหรือภาระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ คือ
ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ที่เก็บจากการท�ำ
กิจกรรมของนักเรียน มีเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ด�ำเนินกิจกรรม ดังนั้นจึงได้มี
การแก้ปญั หาโดยสร้างเครือ่ งมือในการเก็บ
ข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับครูและนักเรียนไว้
ตามช่วงเวลาที่ท�ำงาน ทั้งเชิงสถิติ และ
เอกสารส� ำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการค้นหา
ความภูมใิ จและก้าวต่อไปของนฤมลทิน
การท�ำงานด้านคุณธรรมจะต้องท�ำ
ต่ อ เนื่ อ งและตอกย�้ ำ เด็ ก อยู ่ ต ลอดเวลา
โดยที่กิจกรรมที่ท� ำสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กและไม่เป็นภาระงานที่

เกินก�ำลังของครูผสู้ อน ซึง่ การด�ำเนินการที่
ผ่านมาคือการบูรณาการกิจกรรมลงไปใน
แผนการสอนและแผนกิจกรรมหลักสูตรที่
ต้องท�ำ เป็นการสร้างและพัฒนาทักษะให้
เด็กเกิดทั้งความเก่งและความดี กระบวน
การบูรณาการกิจกรรมเข้าสู่การเรียนการ
สอนถื อ ว่ า โรงเรี ย นสามารถท� ำ ได้ แ ละ
ประสบความส�ำเร็จ การต่อยอดความ
ส�ำเร็จจะน�ำปัญหาที่พบมาร่วมกันหาทาง
แก้ไข และประเมินวิธกี ารแก้ไขว่าสามารถ
แก้ไขได้จริงหรือไม่ เด็กก็เป็นสิง่ ทีโ่ รงเรียน
ภู มิ ใ จมากที่ สุ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น การท� ำ
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กิจกรรมภายใน หรือกิจกรรมภายนอก
เช่น การเขียนเรียงความหรือบทความสัน้ ๆ
ของเด็ก ซึง่ สังเกตได้วา่ เด็กมีพฒั นาการใช้
ภาษาเขียนของตนเอง แผนการท�ำงานต่อ
ไปคือ การพัฒนากิจกรรมให้มีกระบวน
การที่สั้นและง่ายมากขึ้น เด็กสามารถจัด
ระบบและจัดกระบวนการทางความคิดได้
ความภูมใิ จอีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื ค�ำถามจากผู้
ที่มาดูงานที่โรงเรียน ที่ถามว่า “ครูที่นี่
ท�ำไม super จัง สามารถท�ำอะไรต่อมิอะไร
ได้เยอะแยะ” ซึ่งค�ำตอบของทางโรงเรียน
คือ ครูมีใจในการท�ำงาน เนื่องจากเห็น

ความส�ำเร็จจากเด็ก การเพาะบ่มคุณธรรม
ทีเ่ ด่นชัดของโรงเรียน คือเรือ่ งวินยั ทัง้ ของ
ครูและนักเรียน โดยครูมีทั้งความรับผิด
ชอบและมี วิ นั ย วิ ธี คิ ด ของครู ไ ด้ ถู ก
ถ่ายทอดลงสูเ่ ด็กเด็กๆ ท�ำให้เกิดกิจกรรม
ดีๆ ทีส่ ามารถพัฒนาเด็กได้ ซึง่ โรงเรียนก็
จะยังคงด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้
กิ จ กรรมที่ ส ่ ง ผลกั บ นั ก เรี ย นน้ อ ยทาง
โรงเรียน ก็จะปรับเปลีย่ นให้มคี วามเหมาะ
สมต่อไป
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เด็กดี
ศรีนฤ.ธ

เด็กดี
ศรีนฤ.ธ

นฤมลทิน
เทิดไท้องค์
ราชัน
น้อมน�ำ
คุณธรรม
สู่ชีวิต
พอเพียง

นฤมลทิน
ร้อยดวงใจ
ใฝ่กตัญญู
รู้รักสามัคคี
สู่วิถีไทย

นฤมลทิน
สานสัมพันธ์
สายใยรัก
ครอบครัว
อบอุ่น
ตามแนวคิด
วิถีไทย

นฤมลทิน
พอเพียง
เพื่อพ่อ
บ่มเพาะ
คุณธรรม
สู่สังคมไทย

นฤมลทิน
แหล่งเรียนรู้
วิถีพอเพียง

นฤมลทิน
แหล่ง
เรียนรู้เชิง
บูรณาการ

นฤมลทิน
แหล่ง
เรียนรู้เชิง
บูรณาการ

“ปิยวาจา”
การพูดจาด้วย
ความไพเราะ
อ่อนหวาน พูด
ด้วยความ
จริงใจ ไม่พูด
หยาบก้าวร้าว
พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์

เด็กที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
“สมบัติผู้ดี”

ปลูกฝังให้
เยาวชนรู้จัก
รักผู้อื่น
รักษ์โลก
ตามแนวพระ
ราชด�ำรัส
“วิถีชีวิตแห่ง
การด�ำรง
ที่สมบูรณ์
ยึดทาง
สายกลาง

“ความกตัญญู
กตเวที คือ
เครื่องหมาย
ของคนดี”
สร้างความ
ตระหนักด้าน
ความกตัญญู
ต่อผู้มี
คุณความดี
ผู้มี
อุปกระคุณ
และกตัญญู
ต่อส่วนร่วม

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง
ร่วมท�ำกิจกรรม
สัมพันธ์ใน
โรงเรียน ท�ำให้
เด็กเกิดเจตคติ
ที่ดี
กระตือรือร้น
ต่อการเรียน
มากขึ้น

อบรมบ่มเพาะ
ให้เด็กๆ
สามารถด�ำรง
ชีวิตอย่าง
สมดุลทาง
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
น�ำความรู้ ไป
ถ่ายทอดใน
ครอบครัว

นักเรียน
พัฒนา
กระบวนการ
คิดและสามารถ
น�ำความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และครู
สามารถสอด
แทรกเทคนิคไป
ในการเรียน
การสอน

ให้ความรู้และ
แนวทาง
พัฒนา“ทักษะ
ชีวิตกับการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21”
ผ่านกิจกรรม
และสอดแทรก
คุณธรรม
จริยธรรม
ที่ได้รับผ่าน
กิจกรรม

พัฒนา
แผนการสอน
สร้างครู
ต้นแบบ
นักเรียน
ต้นแบบ ผ่าน
กระบวนการ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตผ่าน
กิจกรรม และ
ขยายกิจกรรม
ต้นแบบลงสู่
โรงเรียน
เครือข่าย

กิจกรรม
เปิดกรุของเก่า

กิจกรรม
หนึ่งเหรียญ
เพื่อโลกสวย

กิจกรรม
การบ้าน SPA

กิจกรรม Family Project
และ กิจกรรมคลินิกเติมฝันปันรัก

กิจกรรมการมีสว่ น
ร่วมของผูป้ กครอง
พัฒนาการเรียนรูล้ กู

กิจกรรม
จิตอาสาสู่
สังคมภายนอก

ขยายสู่
เครือข่าย 7
โรงเรียน

กิจกรรมแสง
ธรรมน�ำชีวิต

กิจกรรม
หนึ่งมือน้อย
สร้างโลกสดใส

กิจกรรมสาน
สายใยรัก

กิจกรรม Parents as Teachers
และ กิจกรรม Classroom Visit

กิจกรรมครอบครัว
สุขสันต์ชวนกันไปวัด
และกิจกรรมคนคอ
เดียวกัน

บูรณาการ
คุณธรรม
ในแผนการ
เรียนการสอน

กิจกรรมหนู
ท�ำได้ “กินข้าว
หมดจาน”

แผนภาพแสดงกระบวนการสร้างการเด็กดีศรีนฤมลทิน
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